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Zápisnica  

zo zasadnutia Valného zhromaždenia  
krajskej organizácie cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism 
konaného dňa 25. februára 2013 o 1100 hod. 

v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

PROGRAM: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia 
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky 
3. Schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti krajskej organizácie 
4. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku  
5. Schválenie rozpočtu na rok 2013 
6. Schválenie ročného plánu aktivít 
7. Rôzne 
8. Záver  

1. Otvorenie valného zhromaždenia  

     Dnešné valné zhromaždenie  krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril o 11.00 hod. predseda krajskej 
organizácie JUDr. Ivo Nesrovnal, ktorý konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie je vzhľadom na prítomnosť 
všetkých členov krajskej organizácie cestovného ruchu uznášaniaschopné v súlade s článkom 6 bod 6.3 Stanov 
krajskej organizácie cestovného ruchu. V zmysle článku 6 bod 6.4 Stanov krajskej organizácie má každý člen na 
každých začatých 5 000 EUR svojho členského príspevku jeden hlas. Počet hlasov každého člena v kalendárnom roku 
sa vypočíta podľa výšky členského príspevku v predchádzajúcom roku. Na základe tejto skutočnosti má Bratislavský 
samosprávny kraja 51 hlasov a Bratislavská organizácia cestovného ruchu 8 hlasov a Región Senec 1 hlas. Predseda 
krajskej organizácie a zároveň predseda valného zhromaždenia konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie je 
zvolané v zmysle článku 6, bod 6.2 Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu na základe pozvánky s 
nasledovným programom:  

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Schválenie ročnej účtovnej závierky 

3. Schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti krajskej organizácie 

4. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku  

5. Schválenie rozpočtu na rok 2013 

6. Schválenie ročného plánu aktivít 

7. Rôzne 

8. Záver  

     Predseda krajskej organizácie požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o doplnenie, resp. zmeny 
programu rokovania. Prítomní členovia nepredniesli žiadne zmeny programu dnešného rokovania valného 
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zhromaždenia. Predseda krajskej organizácie skonštatoval, že sa bude rokovať podľa programu uvedeného 
v pozvánke na valné zhromaždenie. 

2. Schválenie ročnej účtovnej závierky  

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručnú informáciu k účtovnej závierke. 

     V zmysle článku 6 bod 6.7. písm. f) Stanov krajskej organizácie ročnú účtovnú závierku za rok 2012 schvaľuje 
valné zhromaždenie na základe jej predloženia predsedom krajskej organizácie. Za zostavenie ročnej účtovnej 
závierky zodpovedá v zmysle článku 8 bod 8.2. písm. h) Stanov krajskej organizácie výkonný riaditeľ. 

     Krajská organizácia v roku 2012 prijala členské príspevky od zakladateľa Bratislavský samosprávny kraj vo výške 
254.000,- eur a Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board) vo výške 39.436,10 eur. 
V priebehu roka 2012 pristúpila oblastná organizácia cestovného ruchu Región Senec a zaplatila členské príspevky vo 
výške 4 792,30 eur. 

     Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky zo dňa 16.7.2012 krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava prijala 
finančné prostriedky vo výške 252.108,20 eur z toho 242.108,20 eur na bežné výdavky a 10.000,- eur na kapitálové 
výdavky. 

     Na prevádzkovú činnosť krajská organizácia cestovného ruchu spotrebovala 70.811,69 eur z toho 2.000,- eur 
členský príspevok do združenia DCC a 68.811,69 eur na samotné náklady organizácie napr. mzdy, služby, odvody, 
poplatky. 

     Na aktivity schválené valným zhromaždením, na ktoré krajská organizácia cestovného ruchu získala finančné 
prostriedky z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 252.108,20 eur 
a finančné prostriedky z členských príspevkov, ktoré podľa rozpočtu a plánu aktivít mala vyčlenené vo výške 155 500,- 
eur. BRT použila na aktivity v roku 2012 finančné prostriedky  vo výške 212 669,71 eur, z toho 195 754,35 eur 
z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a 16 915,36 eur z členských 
príspevkov. Organizácia prenáša do roku 2013 finančné príspevky z roku 2012 vo výške 228 416,71 eur, z toho 
zostatok z členského príspevku za rok 2012  vo výške 227 416,71 eur a zostatok z ostatných príjmov získaných v roku 
2012 vo výške 1 000,- eur. Ich úspora vznikla najmä nečerpaním mzdových prostriedkov, plánovaných prostriedkov na 
nákup motorového vozidla a úsporou na nájomnom a službách. Z dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 252 108,20  eur, organizácia vyčerpala 195 754,36 eur a na účet 
ministerstva vráti 56 353,84 eur.  

     Ing. Alžbeta Melicharová informovala prítomných členov, v ktorých položkách rozpočtu na aktivity nedošlo 
k čerpaniu v plnej výške a tým prichádza k ich vráteniu do štátneho rozpočtu. Informovala členov, že krajská 
organizácia cestovného ruchu v zmysle schválenej zmluvy o poskytnutí dotácie uplatnila svoje právo a požiadala 
o zmenu financovania jednotlivých položiek uvedených v zmluve formou akceptačného listu. 

     V zmysle Stanov krajskej organizácie valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku. Na prijatie uznesenia 
je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% oblastných organizácií, 
ktoré sú členmi krajskej organizácie.  

Uznesenie č. 1 zo dňa 25.02.2013: 

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism za obdobie od 1.12012 do 31.12.2012.  

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

3. Schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti krajskej organizácie  

     Predseda krajskej organizácie stručne uviedol hospodárenie organizácie a aktivity, ktoré organizácia pripravila a 
požiadal výkonnú riaditeľku, aby predniesla stručne prerokovávaný bod.  
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     V zmysle článku 8 bod 8.2 písm. i) a článku 7 bod 7.4. písm. g) Stanov krajskej organizácie výkonný riaditeľ spolu 
s predsedom krajskej organizácie vypracovali a zostavili výročnú správu o hospodárení a činnosti BRT a predkladajú ju 
valnému zhromaždeniu na schválenie v súlade s článkom 6 bod 6.7. písm. f) Stanov krajskej organizácie. 

     Výročná správa BRT obsahuje základné údaje o organizácii, o jej členoch, o jej aktivitách, o získaných a 
použitých finančných prostriedkoch. 

     V zmysle Stanov krajskej organizácie valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu o hospodárení a činnosti 
krajskej organizácie za rok 2012. Na prijatie uznesenia je potrebné, aby za návrh uznesenia hlasoval Bratislavský 
samosprávny kraj a aspoň 50% oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie. 

Uznesenie č. 2 zo dňa 25.02.2013: 

Valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu o hospodárení a činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu 
Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism za rok 2012.  

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

4. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku  

     Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku o predloženie výšky a lehoty splatnosti členských 
príspevkov.  

     V zmysle článku 4 bod 4.4 Stanov krajskej organizácie sú členovia povinní  každoročne zaplatiť krajskej organizácii 
cestovného ruchu BRT členský príspevok. Bratislavský samosprávny kraj uhradí členský príspevok vo výške 
schválenej zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja a oblastná organizácia zaplatí členský príspevok vo 
výške najmenej 10% z členských príspevkov získaných od obcí a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom 
kalendárnom roku. Členský príspevok je potrebné zaplatiť najneskôr do 30.06.2013. Členský príspevok Bratislavského 
samosprávneho kraja je v zmysle schváleného rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2013 vo výške 
260 000,- eur. Oblastná organizácia Bratislava Tourist Board zaplatí členský príspevok vo výške 39 748,60 eur  
a oblastná organizácia Región Senec zaplatí členský príspevok vo výške 4 792,30 eur.  Ing. Alžbeta Melicharová 
skonštatovala, že oproti roku 2012 ide o navýšenie členských príspevkov na strane Bratislavského samosprávneho 
kraja o 6.000,- eur a na strane Oblastnej organizácii Bratislava Tourist Board o 312,50 eur. Členské príspevky 
jednotlivých oblastných organizácií v predloženom znení sú presne vo výške 10% z členských príspevkov získaných 
od obcí a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom kalendárnom roku. O výške a lehote splatnosti členského 
príspevku rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle článku 6, bod 6.7 písm. i) Stanov krajskej organizácie cestovného 
ruchu. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná viac ako polovicou hlasov prítomných členov podľa 
článku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizácie. 

Uznesenie č. 3 zo dňa 25.02.2013: 

Valné zhromaždenie určuje členský príspevok vo výške pre BTB 39 748,60 eur pre Región Senec 4 792,30 eur a pre 
BSK 260.000,- eur, ktorý bude zaplatený na účet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism vedený v OTP Banka Slovensko, a.s. Členský príspevok je splatný v jednej 
splátke do 30.06.2013 

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

5. Schválenie rozpočtu na rok 2013 

     Valné zhromaždenie na svojom rokovaní dňa 26.9.2012 vzalo na vedomie návrh rozpočtu na rok 2013 aj s 
predbežným plánom aktivít na rok 2013. V predloženom návrhu rozpočtu na rok 2013 organizácia počíta tak s 
členskými príspevkami ako aj s vlastnými zdrojmi a s dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, ktorá je podľa § 29 ods. 4 písm. b) a § 31a ods. 3 písm. b) zákona č. 91/2010 Z. z. o  podpore cestovného ruchu 
v znení neskorších predpisov, ktorá je v rovnakej výške ako je členský príspevok Bratislavského samosprávneho kraja 
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za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012, pričom maximálna výška dotácie je ohraničená 10% z vybratej dane za 
ubytovanie všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku.  Organizácia plánuje pokračovať v aktivitách, ktoré začala realizovať v tomto roku. V návrhu na rok 
2013 predpokladá prevádzkové náklady vo výške 335.881,11  eur a  náklady na aktivity či už z dotácie, z členského 
príspevku alebo z vlastných zdrojov vo výške 440.076,50 eur. Dotáciu poskytnutú v roku 2013 z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR organizácia môže použiť na plnenie aktivít a nie na krytie prevádzkových 
nákladov, miezd, splácanie úverov a úrokov z úverov, úrokov z omeškania, pokút a sankcií, záväzkov a refundáciu 
výdavkov rovnako ako v predchádzajúcom roku 2012.   

     Ing. Alžbeta Melicharová skonštatovala, že predložený rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Organizácia v tomto 
roku bude vykonávať marketingové a propagačné činnosti a aktivity, ktoré doteraz vykonával príslušný odbor 
Bratislavského samosprávneho kraja.  

     Rozpočet na rok 2013 spolu s ročným plánom aktivít a projektom krajskej organizácie sú súčasťou žiadosti 
o dotáciu, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmetný projekt a žiadosť sa 
predkladá na ministerstvo v súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu do 15. marca 2013. 

     Valné zhromaždenie v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie schvaľuje rozpočet na rok 
2013. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia podľa článku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizácie je potrebné, 
aby za návrh hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej 
organizácie. 

Uznesenie č. 4 zo dňa 25.02.2013: 

Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava 
Region Tourism na rok 2013 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie v predloženom znení ako 
súčasť žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

6. Schválenie ročného plánu aktivít 

     Ročný plán aktivít je súčasťou predkladaného projektu a žiadosti o dotáciu, podľa ktorého bude krajská organizácia 
postupovať. Plán aktivít je predložený tak, aby odzrkadľoval rozpočet na rok 2013. Ročný plán aktivít bol vopred 
niekoľkokrát prerokovaný s predstaviteľmi členských oblastných organizácií, t.j. s Bratislava Tourist Board  a Región 
Senec. Ročný plán aktivít reflektuje na požiadavky svojich členov a zahŕňa aj aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie 
aktivít z roku 2012. 

    Predseda predstavenstva oblastnej organizácie Bratislava Tourist  Board  MUDr. František Stano poďakoval za 
vecný prístup pri spracovaní plánu aktivít na rok 2013 a skonštatoval, že požiadavky organizácie a tým aj mesta 
Bratislava boli zapracované do rozpočtu krajskej organizácie. Dúfa, že pôjde o spoluprácu, ktorá bude viesť k rozvoju 
turizmu. Z jeho pohľadu je nepodstatné pre turistu, kto sa propaguje či mesto alebo kraj, najmä ak mesto Bratislava je 
administratívne súčasťou Bratislavského kraja. Ocenil, že krajská organizácia vytvorila pre turistickú destináciu 
bratislavský kraj logo, ktoré bude možné používať na propagáciu kraja, ale aj mesta a priľahlých regiónov. Keďže 
Bratislava Tourist  Board má schválený rozpočet na rok 2013, ktorý bol tvorený v spolupráci s krajskou organizáciou 
dúfa vo vyšší efekt propagácie a využitia finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu. 

     Valné zhromaždenie na svojom rokovaní dňa 26.9.2012 vzalo na vedomie návrh rozpočtu na rok 2013 aj s 
predbežným plánom aktivít na rok 2013.  Organizácia plánuje pokračovať v aktivitách, ktoré začala realizovať v tomto 
roku. Ročný plán aktivít, ktorý vypracovala krajská organizácia cestovného ruchu a predložila ako informáciu na valné 
zhromaždenie 26.9.2012 môže byť súčasťou koncepčných materiálov, ktoré vypracováva Agentúra (Slovenská 
agentúra pre cestovný ruch) a bol jej v určenom termíne predložený na zapracovanie. 

     Valné zhromaždenie v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu schvaľuje 
ročný plán aktivít. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.  
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Uznesenie č. 5 zo dňa 25.02.2013: 

Valné zhromaždenie schvaľuje ročný plán aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/Bratislava Region Tourism v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie cestovného 
ruchu v predloženom znení ako súčasť žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Hlasovanie:  

za: 60 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

7. Rôzne 

     Predseda krajskej organizácie v rámci bodu Rôzne rokovania valného zhromaždenia vyzval prítomných na 
predloženie iných návrhov na prerokovanie. 

     A/ Ing. Alžbeta Melicharová informovala prítomných členov o založení oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Záhorie so sídlom v Senici, so zástupcami ktorej vedie krajská organizácia rokovanie o ich vstupe. Administratívne sa 
pristúpenie organizácie nestihlo, keďže v organizácii neprebehlo valné zhromaždenie, ktoré by odsúhlasilo vstup. 
Región Záhorie je malá oblasť, ktorého okolie ponúka využitie pre turistov. Záleží na tom, aby aj táto oblasť sa stala 
členom krajskej organizácie cestovného ruchu, nakoľko môže ponúknuť ďalšie aktivity, ktoré dopĺňajú turistický produkt 
destinácie Bratislavský región.   

8. Záver 

     Na záver predseda krajskej organizácie JUDr. Ivo Nesrovnal poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu 
a prínosnú účasť a vecné prerokovanie programu a dnešné zasadnutie valného zhromaždenia ukončil o 12.00 hod. 

 

V Bratislave dňa 25. februára 2013                                                                                      

                                             

Predseda valného zhromaždenia:   JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.      

 

 

Zapisovateľ valného zhromaždenia:  JUDr. Daniela Šurinová, v. r.     
                               

 

 

 

 

Prílohy : 

 prezenčné listiny z  valného zhromaždenia 
 plné moci  


